
М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ї НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
З /  20 м ‘ Ки,в №  лр&З

Про затвердження Календарного плану 
підготовки та проведення в 2017 році 
зовнішнього незалежного оцінювання 
результатів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти

Відповідно до Порядку проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533), Порядку 
залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших 
фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 222, наказу 
Міністерства освіти і науки України від 27 липня 2016 року № 889 «Деякі 
питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання 
результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 серпня 2016 року за 
№ 1114/29244, з метою організованого проведення в 2017 році зовнішнього 
незалежного оцінювання

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Календарний план підготовки та проведення в 2017 році 
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 
основі повної загальної середньої освіти, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів з питань освіти і науки обласних, 
Київської міської державних адміністрацій, вищих навчальних закладів:

1) сприяти Українському та регіональним центрам оцінювання якості 
освіти в підготовці та проведенні зовнішнього незалежного оцінювання;

2) створити умови для роботи пунктів реєстрації, пунктів проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання та пунктів перевірки;



2

3) забезпечити в повному обсязі залучення педагогічних, наукових, 
науково-педагогічних працівників та інших фахівців для роботи у тимчасових 
пунктах, утворених з метою підготовки та проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання, згідно із замовленнями, що формуються 
регіональними центрами оцінювання якості освіти.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра Хобзея П. К.

Міністр Лілія Гриневич

З ОРИПНАЯС  
ЗГІДНО



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
освіти і науки України 

2016 №

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
підготовки та проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

№
з/п

Зміст заходу Строк виконання Відповідальні

1. Оновлення інформації в довідниках 
структурних підрозділів з питань освіти і 
науки обласних, Київської міської 
державних адміністрацій (далі -  обласні 
органи управління освітою), місцевих 
органів управління освітою, навчальних 
закладів, що містяться в інформаційно- 
телекомунікаційній системі Українського 
центру оцінювання якості освіти (далі -  
УЦОЯО)

до 02.12.2016 УЦОЯО, регіональні 
центри оцінювання 
якості освіти (далі -  
РЦОЯО), обласні 
органи управління 
освітою, керівники 
навчальних закладів

2. Формування мережі пунктів реєстрації до 20.01.2017 РЦОЯО, обласні органи 
управління освітою, 
керівники вищих 
навчальних закладів (за 
окремими списками)

3. Визначення та підготовка відповідальних 
за формування комплектів реєстраційних 
документів випускників старшої школи в 
загальноосвітніх навчальних закладах

до 20.01.2017 РЦОЯО, обласні та 
місцеві органи 
управління освітою, 
керівники 
загальноосвітніх 
навчальних закладів

4. Реєстрація громадських спостерігачів 3 23.01.2017 УЦОЯО, РЦОЯО

5. Створення регламентних комісій при 
регіональних центрах оцінювання якості 
освіти

до 27.01.2017 РЦОЯО

6. Створення апеляційної комісії при 
Українському центрі оцінювання якості 
освіти

до 27.01.2017 УЦОЯО

7. Підготовка осіб, які залучаються до 
роботи в пунктах реєстрації

до 03.02.2017 РЦОЯО

8. Подання реєстраційних документів 
особами для участі в зовнішньому 
незалежному оцінюванні

06.02 -  
17.03.2017

9. Формування та відправлення до РЦОЯО 
комплектів реєстраційних документів 
випускників старшої школи 
загальноосвітніх навчальних закладів

06.02 -  
17.03.2017

Обласні та місцеві 
органи управління 
освітою, керівники 
загальноосвітніх
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навчальних закладів

10. Унесення за вимогою учасників 
зовнішнього незалежного оцінювання 
змін до реєстраційних даних 
(перереєстрація)

06.02 -  
31.03.2017

РЦОЯО, керівники 
загальноосвітніх 
навчальних закладів

11. Розгляд апеляційних заяв (оскаржень) 
щодо відмови в реєстрації для участі в 
зовнішньому незалежному оцінювання

06.02 -  
14.04.2017

УЦОЯО, РЦОЯО

12. Видача дублікатів сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання 
2017 року

з 03.04.2017 РЦОЯО

13. Формування мережі пунктів проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання

до 20.04.2017 РЦОЯО, обласні органи 
управління освітою, 
керівники вищих, 
професійно-технічних і 
загальноосвітніх 
навчальних закладів (за 
окремими списками)

14. Підготовка та оприлюднення графіка 
проведення додаткової сесії зовнішнього 
незалежного оцінювання

до 28.04.2017 УЦОЯО

15. Розміщення на інформаційних сторінках 
учасників зовнішнього незалежного 
оцінювання запрошень-перепусток для 
участі в зовнішньому незалежному 
оцінюванні

до 28.04.2017 УЦОЯО

16. Подання реєстраційних документів для 
участі в додатковій сесії зовнішнього 
незалежного оцінювання учасниками 
антитерористичної операції, особами з 
неконтрольованих територій*, які не 
мали змоги зареєструватися в основний 
період, а також особами, які за рішенням 
судів перебувають в установах Державної 
пенітенціарної системи України

03 -19.05.2017

17. Реєстрація та навчання осіб, які 
залучаються до роботи в пунктах 
проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання

до 15.05.2017 РЦОЯО, обласні органи 
управління освітою, 
керівники вищих, 
професійно-технічних і 
загальноосвітніх 
навчальних закладів (за
окремими списками)

18. Створення регіональних експертних груп до 17.05.2017 РЦОЯО

19. Реєстрація та навчання екзаменаторів, які 
здійснюватимуть перевірку завдань 
відкритої форми з розгорнутою 
відповіддю в сертифікаційних роботах з

до 18.05.2017 РЦОЯО, обласні органи 
управління освітою, 
керівники вищих, 
професійно-технічних і
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української мови і літератури, іспанської, 
німецької, французької, англійської та 
російської мов, математики

загальноосвітніх 
навчальних закладів (за 
окремими списками)

20. Формування мережі пунктів перевірки до 18.05.2017 РЦОЯО, обласні органи 
управління освітою, 
керівники вищих, 
професійно-технічних і 
загальноосвітніх 
навчальних закладів (за 
окремими списками)

21. Створення предметних фахових комісій 
при Українському центрі оцінювання 
якості освіти

до 19.05.2017 УЦОЯО

22. Проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання:

українська мова і література
іспанська мова
німецька мова
французька мова
англійська мова
математика
історія України
російська мова
біологія
географія
фізика
хімія

23.05.2017
25.05.2017
25.05.2017
25.05.2017
29.05.2017
31.05.2017
02.06.2017
06.06.2017
08.06.2017
12.06.2017
14.06.2017
16.06.2017

УЦОЯО, РЦОЯО, 
обласні органи 
управління освітою, 
керівники вищих, 
професійно-технічних і 
загальноосвітніх 
навчальних закладів (за 
окремими списками)

23. Подання до РЦОЯО заяв щодо участі в 
додатковій сесії з певного навчального 
предмета учасниками зовнішнього 
незалежного оцінювання, які не змогли 
пройти тестування під час основної сесії 
через причини, які не залежали від їх дій і 
волі, та на які вони не змогли вплинути: 

українська мова і література 
іспанська мова 
німецька мова 
французька мова 
англійська мова 
математика 
історія України 
російська мова 
біологія 
географія 
фізика 
хімія

23-29.05.2017
25-31.05.2017
25-31.05.2017
25-31.05.2017

29.05-02.06.2017
31.05-07.06.2017 

02-09.06.2017 
06-12.06.2017 
08-14.06.2017 
12-16.06.2017 
14-20.06.2017 
16-22.06.2017

24. Розміщення на офіційному веб-сайті 
УЦОЯО правильних відповідей до 
завдань сертифікаційних робіт: 

українська мова і література 24.05.2017

УЦОЯО
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іспанська мова
німецька мова
французька мова
англійська мова
математика
історія України
російська мова
біологія
географія
фізика
хімія

26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
30.05.2017
01.06.2017
06.06.2017
07.06.2017
09.06.2017
13.06.2017
15.06.2017
19.06.2017

,

25. Здійснення регіональними експертними 
групами експертної оцінки завдань 
сертифікаційних робіт, формування 
пропозицій щодо показника порога 
«склав/не склав»:

українська мова і література
іспанська мова
німецька мова
французька мова
англійська мова
математика
історія України
російська мова
біологія
географія
фізика
хімія

до 24.05.2017 
до 26.05.2017 
до 26.05.2017 
до 26.05.2017 
до 30.05.2017 
до 01.06.2017 
до 06.06.2017 
до 07.06.2017 
до 09.06.2017 
до 13.06.2017 
до 15.06.2017 
до 19.06.2017

РЦОЯО

26. Організація роботи пунктів перевірки: 
української мова і література; 
іспанська мова; 
німецька мова; 
французька мова; 
англійська мова; 
математика; 
російська мова

24.05-08.06.2017
26.05-08.06.2017
26.05-08.06.2017
26.05-08.06.2017
30.05-08.06.2017
01.06-08.06.2017
09.06-13.06.2017

УЦОЯО, РЦОЯО, 
обласні органи 
управління освітою, 
керівники вищих і 
загальноосвітніх 
навчальних закладів (за 
окремими списками)

27. Створення експертних комісій з питань 
визначення результатів зовнішнього 
незалежного оцінювання, що 
використовуються як державна 
підсумкова атестація, при Українському 
центрі оцінювання якості освіти

до 02.06.2017 УЦОЯО

28. Створення експертної комісії з питань 
визначення результатів зовнішнього 
незалежного оцінювання, що 
використовуються під час прийому до 
навчальних закладів, при Українському 
центрі оцінювання якості освіти

до 02.06.2017 УЦОЯО

29. Обробка бланків відповідей:
українська мова і література, іноземні до 12.06.2017

РЦОЯО
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мови, математика;
історія України, біологія, російська
мова;
географія, фізика, хімія

до 14.06.2017 

до 20.06.2017

ЗО. Установлення порога «склав/не склав» та 
визначення результатів зовнішнього 
незалежного оцінювання:

українська мова і література, іноземні 
мови, математика; 
історія України, біологія, російська 
мова;
географія, фізика, хімія

до 14.06.2017 

до 16.06.2017 

до 22.06.2017

УЦОЯО

31. Розміщення на інформаційних сторінках 
учасників зовнішнього незалежного 
оцінювання результатів зовнішнього 
незалежного оцінювання:

українська мова і література, іноземні 
мови, математика; 
історія України, біологія, російська 
мова;
географія, фізика, хімія

до 15.06.2017 

до 19.06.2017 

до 23.06.2017

УЦОЯО

32. Передавання загальноосвітнім 
навчальним закладам відомостей 
результатів державної підсумкової 
атестації в електронному вигляді:

українська мова і література, іноземні 
мови, математика; 
історія України, біологія, російська 
мова;
географія, фізика, хімія

до 15.06.2017 

до 19.06.2017 

до 23.06.2017

УЦОЯО

33. Видача засвідчених копій 
сертифікаційних робіт, виконаних 
учасниками зовнішнього незалежного 
оцінювання

3 дня 
оголошення 
результатів

РЦОЯО

34. Розгляд апеляційних заяв щодо 
результатів зовнішнього незалежного 
оцінювання

3 дня 
оголошення 
результатів

УЦОЯО

35. Передавання загальноосвітнім 
навчальним закладам відомостей 
результатів розгляду апеляційних заяв 
учасників зовнішнього незалежного 
оцінювання в електронному вигляді

не пізніше трьох 
робочих днів із 
дня прийняття 

відповідних 
рішень

УЦОЯО

36. Проведення додаткової сесії зовнішнього 
незалежного оцінювання

03-12.07.2017 
(за окремим 
графіком)

УЦОЯО, РЦОЯО

37. Обробка бланків відповідей, визначення 
та оголошення результатів зовнішнього 
незалежного оцінювання осіб, які 
складали тестування під час додаткової

до 18.07.2017 УЦОЯО, РЦОЯО
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сесії

38. Підготовка та оприлюднення збірника 
"Офіційний звіт про проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання 
2017 року"

до 25.08.2017 УЦОЯО

* Особи з неконтрольованих територій -  особи, які-проживають на тимчасово окупованій 
території (Автономна Республіка Крим, м. Севастополь) або в населених пунктах, зазначених 
у Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не 
здійснюють свої повноваження, та Переліку населених пунктів, що розташовані на лінії 
зіткнення, наведених у додатках 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 07 листопада 2014 року № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на 
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та 
переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» (у редакції ш>зйорядження 
Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 року № 1276-р), або перес£Дгілися з них.

Директор департаменту загальної ДА
середньої та дошкільної освіти / v i f  К). Г. Кононенко
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